
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1/2557 

วันพฤหสับดีที ่16 มกราคม พ.ศ. 2557   
ณ ห้องประชมุคณะเทคโนโลย ี

ผู้มาประชุม : 5 
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1. นายพรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรัชฎา ต้ังวงค์ไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ 
3. นางสาวกรกช ฮามสุโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ 
4. นายณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ กรรมการ 
5. นางสาวปรีย์กมล กลั่นฤทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
6. นางสาวมัลลิกา บุญม ี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
7. นายเกียรติศักด์ิ  ศรภิรมย ์ (แทน) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี   กรรมการ 
8. นางอารยา อารมณ์ฤทธ์ิ  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร กรรมการ  
9. นางศิวลี  พานเยือง      หัวหน้างานนโยบายและแผน เลขานุการ

 รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยี 
ผู้ไม่มาประชุม :  
1. นางจันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
2. นายพลฤทธิ ์จุลมนต์      รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต  
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม : 
1. นางอาภร  พลเยี่ยม รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 

                        รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
เริ่มประชุม    

25 

เวลา 13.40 น. 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “และให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากําหนด
รายละเอียด” เป็น “โดยให้ฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปพิจารณากําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและนําเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ อีกครั้ง”  

หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 12 แก้ไขจาก “pop mail” เป็น “จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคลากร
ภายในคณะเทคโนโลยี”  
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หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 3 แก้ไขจาก “และมหาวิทยลัย” เป็น “และมหาวิทยาลัย” บรรทัดที่ 34 แก้ไข
จาก “เรียนภาษาอังกฤษอย่างไร...ให้ฝรั่งรู้เรื่อง”เป็น “พูดภาษาอังกฤษอย่างไร...ให้ฝรั่งรู้เรื่อง” 

หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 5 แก้ไขจาก “e-mail” เป็น “จดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคลากร
ภายในคณะเทคโนโลยี” บรรทัดที่ 28 แก้ไขจาก “เลี้ยงพระเพล” เป็น “ถวายเพลพระ” 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง  

2.1  การค้นหาโจทย์วิจัยสถาบันและโจทย์การวิจัยในงานประจํา 
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รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้แจ้งว่า คณะได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยสถาบันและการสร้างแรงจูงใจในงานประจํา ในวันที่ 10 
มกราคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 6227 คณะเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี เป็นวิทยากร 
โดยมีบุคลากรของคณะเข้าร่วมทั้งสิ้น จํานวน 28 คน (เป็นอาจารย์ 3 ท่านและบุคลากร 25 ท่าน) ซึ่งในการ
อบรมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คิดหัวข้อในการวิจัยงานประจํา จํานวน 29 ห้วข้อ 

ในการประชุมครั้งนี้งานบริการวิชาการและวิจัยได้นําประเด็นการวิจัยสถาบันไปทบทวน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 และได้ผ่านการประชุมผู้บริหาร
คณะ สรุปประเด็นโจทย์วิจัยสถาบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาคณะ ได้ 8 หัวข้อ (ตาม
เอกสารประกอบการประชุมที่ 2.1) นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อเห็นชอบและให้ลําดับ
ความสําคัญในประเด็นวิจัยสถาบันใน 5 อันดับแรก  

โดยที่ประชุมมีมติให้ลําดับดังนี้  
1. การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนากลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานบริหารและธุรการให้มี 
     ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.  การวิเคราะห์ปัญหาและสร้างกลยุทธ์ในการสร้างระบบการสื่อสารองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพ 
3.  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตคุณภาพ 
4.  การวิเคราะห์ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการสร้างกลุ่มวิจัยและงานบริการวิชาการ 
    (แบบบูรณาการ) 
5. การวิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จในการสร้างระบบการทํางานแบบ one stop service  

โดยจะเชิญหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อต่อไป 
  โดยทีมบริหารคณะจะเชิญหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบ เพื่อรับทราบและ
พิจารณา เพื่อวิจัยในประเด็นวิจัยสถาบันที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะต่อไป 

2.2 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี (ตราสัญญลักษณ์ 30 ปี) 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี แจ้งว่าปฏิทินการจัดทําตราสัญลักษณ์เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 30 ปี คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการตามปฏิทินการจัดทําตรา
สัญญลักษณ์ (เอกสารประกอบการประชุมที่ 2.2 โดยขอปรับกําหนดเวลา ดังนี้) 

1. เลื่อนกําหนดวันส่งแบบจากเดิมวันที่ 13 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 22 มกราคม 2557 
เพื่อให้มีจํานวนผลงานสงประกวดให้คัดเลือกมากขึ้น 

2. เลื่อนกําหนดเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ จากเดิมวันที่ 20 มกราคม 2557 ไป
เป็นวันที่ 27 มกราคม 2557 

3. เลื่อนกําหนดประกาศผลผู้ได้รับรางวัล จากเดิมวันที่ 22 มกราคม 2557 ไปเป็นวัomuj 
29 มกราคม 2557 

จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

2.3 การคัดเลือกกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 
ประธานแจ้งว่าได้เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดย

ผู้ที่เป็นกรรมการนอกภาควิชาคือ ผศ.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

2.4 (ร่าง) แนวปฏิบัติในการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร คณะเทคโนโลยี 
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 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าตามที่ได้เสนอขอความเห็นชอบ(ร่าง)แนว
ปฏิบัติในการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร คณะเทคโนโลยีจากคณะกรรมการประจําคณะฯ นั้น ฝ่าย
วิชาการ ได้จัดทําประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร คณะเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว 
โดยสําเนาแจ้งภาควิชาฯ และจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์สําหรับบุคลากรภายในคณะเทคโนโลยี จึงแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
2.5 (ร่าง) ปฏิทินการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
       แบบพิเศษ ปีการศึกษา 2556  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าตามที่คณะเทคโนโลยี ได้ดําเนินการจัดทํา 
ปฏิทินการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยี ภาคการศึกษาฤดูร้อน แบบพิเศษ ปีการศึกษา 
2556 นั้น โดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 72/2557) ลงวันที่ 8  มกราคม 2557 จึง
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
2.6 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (พสวท.) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่าฝ่ายวิชาการได้เตรียมร่างประกาศรับ
นักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี (พสวท.) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครและจํานวนรับจากภาควิชาเทคโนโลยีธรณี จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี (มกราคม 2557-
กุมภาพันธ์ 2557) 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สรุปการจัดกิจกรรมและการ
ดําเนินงานของฝ่ายพัฒนานักศึกษา ระหว่างเดือน มกราคม 2557– กุมภาพันธ์  2557  ดังนี้ 

1. กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยี จํานวน 7 กิจกรรม 
2. กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 2 

โครงการ 
3. กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 1 

กิจกรรม 
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมรับทราบ 

3.2  กิจกรรมเตรียมความพร้อม สัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาและสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปี   
ที่ 4 โดยบริษัทในเครือเบทาโกร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งว่าในวันพุธที่ 8  มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

บริษัทเครือเบทาโกร ได้จัดกิจกรรมเพื่อแนะนําข้อมูลบริษัทพร้อมทั้งรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสห
กิจศึกษาโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 31 คน  ในจํานวนนี้มีนักศึกษาที่เข้าสัมภาษณ์ โครงการสห
กิจศึกษา จํานวน 6 คนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าทํางานกับบริษัทในเครือเบทาโกร จํานวน 22 คน จึงแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ  
3.3 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 1 (1 

ตุลาคม-31 ธันวาคม 2556 



ครั้งที่ 1/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 หน้าที่ 4/6 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

 รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ได้รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2556)   โดยสรุป ดังนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 2,583,300 บาท เบิกจ่ายจริง 
879,582.63 คิดเป็นร้อยละ 34.05 

งบประมาณเงินรายได้ ประมาณการรายรับ 21,152,900 บาท รายรับจริง 2,984,585 
บาท   ประมาณการรายจ่าย 21,152,900 บาท เบิกจ่ายจริง 3,349,526.56 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุมรับทราบ 
3.4  โครงการ 30 ปี เทคโนโลยีร่วมใจต้านภัยหนาว 

รักษาราชการแทนเลขานุการคณะเทคโนโลยีแจ้งว่า ตามท่ีคณะฯ ได้ดําเนินการจัดโครงการ 
30 ปี เทคโนโลยีต้านภัยหนาว ในวันที่ 11  มกราคม  2557  แล้วนั้น มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น จํานวน 
18,700 บาท และในการดําเนินกิจกรรม มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จํานวน 16,875 บาท วงเงินที่เหลือจากการ
ดําเนินการได้นําเข้าบัญชีเงินรายได้คณะฯ  จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555  

ประธานขอให้พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะเทคโนโลยี  ดังรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่นําเสนอ  

4.2  การจัดต้ังหน่วยงานในกํากับคณะ 
ประธานขอให้พิจารณา  (ร่าง )โครงการจัด ต้ังคลินิกน้ํ าบาดาล  คณะเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีธรณี และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เสนอว่าให้หา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่ือหน่วยงานในกํากับคณะฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ หาข้อมูลเพิ่มเติม
และนํามาสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  

4.3  การขอเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการ 
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนตําแหน่งของนาง

ปฏิมากร  พะสุวรรณ ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว  และภาควิชาฯจึงได้
มอบหมายภาระงานสอนบางส่วนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีศักยภาพที่จะ
เปลี่ยนตําแหน่งเป็นสายผู้สอนได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอเปลี ่ยนตําแหน ่งจาก
นักวิทยาศาสตร์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและให้
นําเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในครั้งต่อไป 

4.4  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้คณะฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ เสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ดังนี้ 
1. ศาสตราจารย์วิจิตรา  ทัศนียกุล 
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2. รองศาสตราจารย์สุรศักด์ิ  วงศ์รัตนชีวิน 
3. รองศาสตราจารย์วนิดา  แก่นอากาศ 

  ทั้งนี้ให้นํามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
4.5  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า เพื่อให้ได้ตัวช้ีวัดนักศึกษาต่างชาติของ

คณะฯ   ฝ่ายวิชาการ ขอให้พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาสําหรับบุคลากรจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ฝ่ายวิชาการ  ไปยกร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ได้รับ
ทุนดังกล่าว และนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

4.6 งบประมาณเพิ่มเติม โครงการปรับปรุงห้องประชุมอาคาร TE 06 
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศแจ้งว่า ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อทําป้ายช่ือ

และโลโก้ ต้องเป็นเงินรายได้คณะไม่เกิน 120,000 บาท จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักการให้ใช้เงินรายได้คณะ และให้เสนอตั้งชื่อห้อง

โดยให้ทุนคนในคณะมีสิทธ์ิเสนอได้ เช่น อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา หากได้รับการคัดเลือกจะได้รับกิตติ
บัตร และให้รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศรับไปดําเนินการต่อไป 

4.7 กรอบตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
 ประธานขออนุมัติหลักการเรื่องการขอกรอบตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ในกรณีที่

อยู่ในระหว่างการขอตําแหน่งทางวิชาการแต่ยังไม่ทราบผลการพิจารณา จึงขอกําหนดกรอบลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายได้ ก่อนที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลง 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการขอกรอบตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงิน
รายได้ และขอให้คณะฯ มีกลไกเพ่ือติดตามและสนับสนุนพนักงานมหาวิทยาลัยในการขอตําแหน่งทาง
วิ ช า ก า ร  โ ด ย มี เ ง่ื อ น ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า คณ ะ ฯ  ค ว ร มี ห ลั ก ก า ร แ ล ะ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ น อ น า ค ต 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 
 5.1 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคณะเทคโนโลยี 
  ประธานแจ้งว่า ตามท่ีรองศาสตราจารย์รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล ได้รับอนุมัติให้ลาออกจาก
ตําแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณะ
เทคโนโลยีและกรรมการชุดเดิมบางท่านได้ย้ายและลาออก ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งต้ังกรรมการชุดใหม่ โดย
ให้มีกรรมการชุดเดิมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎา  ต้ังวงค์ไชย และนายสมคิด  พลต้ือ และเสนอให้ทาบทาม
บุคลากรดังนี้ 

1. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รองศาสตราจารย์พัฒนา  เหล่าไพบูลย์ 
อาจารย์จิรวรรณ  อภิรักษากร 

2. ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี รองศาสตราจารย์เพียงตา  สาตรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินิจ  ยังมี 

3. ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร นางพรจิต  ภักดีศรีพันธ์ 
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เลิกประชุม  เวลา 17.30 น. 
 
                      (นางศิวลี  พานเยือง) 

      ตําแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน 
          รักษาราชการแทนเลขานกุารคณะเทคโนโลยี 
                              เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอาภร  พลเยี่ยม  
ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


